
הטלוויזיה קיללת
למ הטלוויזיה. על בהתקפותיו לאחרונה התפרסם

 טוען הטלוויזיה נגד חוצבי־הלהבות נאומיו רות
 ליום דקות 20 רק טלוויזיה רואה ״אני :בדיאן

טוב. סרט ולפעמים מבט קצת רואה אני בממוצע.

 אותו. י תקפו מהעיתונאים חלק
 גוס* אליקים ח״כ לו. לעגו אחרים

 שלוש אחרי התפרסם, בדיאן טאב
 חבר־ . כסא על ישיבה של שנים
הטלוויזיה. את שתקף משום כנסת,

מש בעל לחלוטין, קרח בדיאן,
 אותם מרכיב לא (״אני עבים קפיים
ב מתגורר בעבודה״), רק בבית,
 בחיפה. הכרמל על צנועה דירה

 במעבדת עובדת מאדלן, אשתו.
 מ־ גם (״לקחתי בעיר ?!ופח־חוליס

 שגי לו יש דם״). פעם גוסטאב
השנה שסיים הבכיר, אמיר׳ ילדים.

 בביודהספר לימודיו את בהצטיינות
 החליט לא ועדיין בחיפה, הריאלי

 ל־ ללכת או לצה״ל להתגייס אם
 יפהפיה ואיריס, עתודה־האקדמאית,

 פסנתר יש הקטן שבחדרה ,15 בת
 איריס משוכלל. חשמלי ואורגן גדול
 קשה למוסיקה. מורה להיות רוצה

 נראה בדיאן. של קנקנו על לתהות
 את מכל יותר טוב שמכיר מי כי

 בדיאן גוסטאב הוא בדיאן גוסטאב
עצמו.

 גוסטאב אליקים ח״כ
ככיתו השבוןן שיפר כדיאן

 הזה״: ל״העולם עצמו על
רצי ברומניה, קטן ילד כשהייתי

 זאת מה מפורסם. אדם להיות תי
 שיעשה 1 מפורסם אדם אומרת
 ו־ האנושות למען גדולים דברים

 לו יכירו בכך, יכירו שהאנשים
 אני היום כפיים. לו וימחאו תודה

 כן. אולי לזה. שהגעתי בטוח לא
בטוח. לא עוד אני

 יחסית. מאוחר בגיל לארץ הגעתי
 שנתיים וביליתי ,54 בן אני היום

ל שעליתי מאז בקפריסין. במחנה
הרבה עשיתי ,1049 בשנת ארץ,

 בנמל. סבל הייתי חשובים. דברים
במח עבדתי במלון. פקיד־קבלה

 לי, משנה לא זה כל אבל צבה.
 סיטואציה. בכל טוב מרגיש אני כי

 חשוב שהכי שמה חושבים אנשים
 לא זה חבר־כנסת. להיות זה לי

 שעשיתי חשוב הכי התפקיד נכון.
 הוד של המזכיר־הארצי להיות היה

בישראל. אהדות־המהנדסים

תי  מעניין או
ס ד א טן ה ק ה

 שמבקרים אנשים שיש יודע אני
 פעם בכל אבל חריפה. בצורה אותי
 אני בעיתונים, ביקורת עלי שיש

 יודע אני טובים. דברים גם מוצא
אומ לי, שלועגים כאלה גם שיש
 לא אני אבל נודניק, שאני רים

 חושב אני רע. דבר שום בזה רואה
 הקטנים הדברים מעניינים שאותי

 בכל זה, בגלל הקטן. האדם של
ל משהו לעשות צריך שאני פעם
 במדינה, לאישים ולפנות הקטן, אדם
 אחרת כי נודניק, להיות מוכרח אני
זז. לא דבר שום

 אני מצויין. מישפהה איש אני
 נהגתי אבל בבית, עובד לא אמנם

ב תלפיות לשוק ללכת שבוע בכל
המיצרכים את לאשתי ולקנות חיפה

 הבאים חתולים שני בדיאן מישפחת לבגילבני החתול
המישפחה, אם של מידיה אוכל לקבל

 מכל יותר בדיאן אוהב שאותו החתול בבית. מתגוררים לא אך
החתול. עם משחק הוא שלו, הפנאי בשעות לבני. החתול הוא
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 לא ״בשוק לשוק. ללכת הפסיק לאחרונה המישפתיות. הקניות
עלי.״ לצעוק התחילו ״אז הסביר. האחרון,״ בזמן הליכוד את אוהבים

נ א ט ס ו ג  
 עד מספר

1 א י ד ב
 בזמן שם. אותי הכירו כולם בשוק.

ה לשוק. הולך לא אני האחרון
 נגד להיות התחילו בשוק אנשים

שם. עלי צועקים והם הליכוד,
 לא חבר־כנסת שאני העובדה

 אני שלי. לחיי־המישפחה מפריעה
 ימים שלושה במשך מהבית מרוחק
 אנחנו בסדר, זה מאדלן: (אשתו
 חוץ יום. כל בטלפון לדבר יכולים

 בבית עושה שהוא מה כל מזה,
 אני הימים ביתר אבל !)רעש זה
המישפחה. עם

שח זה שלי גדול הכי התחביב
 מועמד-בכיר שנה 15 כבר אני מת.

 בחוג בשח־מת רב־אמן לתואר
חוב לי יש בחיפה. לשח־מת לסקר

 שם ישראלים, שח־מתאים של רות
 בערך שמונים במקום מופיע אני

 הספורט זה לאמן. בכיר כמועמד
 כל .את אוהב לא אני טוב. הכי

 של הספורט של האלה החוכמות
 שיחקתי בכנסת. יצחקי יצחק ח״כ

 ניצח והוא פינג־פונג, פעם איתו
באו אחר־כך, זה. את ופירסם אותי

ממנו שחוץ לי אמר הוא פרטי, פן

של היפחפיח בתו 1
בד- חחיפאי חח״כ 1 1\

ש לי מפריע ״לא :טוענת יאן
 מפריע ולא חבר־כנסת, הוא אבא

אותו.״ מבקרים שלפעמים לי

 הכי השחקן אני טולדאנו, ומח״כ
 המישחקים בעד לא אני אבל טוב•

 כבר כי אם שח־מת, בעד אני האלה.
שיחקתי. לא זמן מאוד הרבה

ב ה ט או ל א  ב
ת נו תו ח ו

 אני לים. ללכת אוהב לא גם אני
 יש שם, חם כי לים ללכת שונא
כש ודוחפים. מזיעים אנשים זפת,

 לים ללכת רוצים והילדים אשתי
 מה בלעדי. הולכים הם בשבתות,

 נחלים זה ים במקום אוהב כן שאני
 נחלים אוהב נורא אני קטנים.
ב קטנים נחלים כמה יש קטנים.

 נורא שאני הגליל, באצבע צפון,
 פעם שם לטייל נוסע אני אוהב;

 גיליתי, מזמן לא בחודש־חודשיים.
 שלי פרטי קטן נחל גיליתי, ממש
להת אוהב אני בצת. קיבוץ ליד

 אין שם שלי. הקטנים בנחלים רחץ
 דוחף, לא אחד אף זפת, אין אנשים,

 אפרוש כשאני מזיע. לא אחד ואף
 ב־ לגור אעבור אני מהעבודה

ה אצבע על-יד זה קריית״שמונה.
שלי. הקטנים הנחלים ועל־יד גליל,
 אני אופרות. אוהב לא גם אני

אני אבל להצגות, ללכת אוהב לא


